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وب طعام  م�  ف�ح م	�
food drink farmer Egypt 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   
 

مستعد -جاهز   أشياء دولة آى (ل�ختيار)..؟  
Which  country things ready 
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فطار  وجبه  العشاء الغداء ا'&
breakfast lunch dinner meal 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     
 

 
     

 بطاطس  طماطم مانجو موز
bananas mangoes tomatoes potatoes 
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هبطيخ 6  أرز  خهفر  –دجاجه   ل78  
watermelon rice milk chicken 

                                     

                                     

                                    

                                     

                                     

                                     
 

 
     

 قصب السكر  عنب بيض بصل
onions eggs grapes sugar cane 
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 كبد  معدة فم اَلمِرئ
esophagus mouth stomach liver 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     
 

 
 
 
 
  

 

  ا'Kمعاء الغليظة ا'Kمعاء الدقيقة عض�ت

muscles small intestine large intestine 
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يدخن -دخان  ملح خليط -يخلط   جسم   سائل 
salt smoke body mix liquid 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                        

                                          
  

   
 
 

  
 
 
  

 الحجاب الحاجز  يمضغ عناW غذائية أسنان
teeth nutrients chew diaphragm 
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 6 Z8يضخ يتمرن  يتنفس أنف رئت 
lungs nose breathe exercise pump 

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             
 

 
      

 طاقه يهضم  يزيل يُخرج يستنشق
take in take out remove digest energy 
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Z اكسيد الكربون
6bنف التواء المفصل ثاK'6 اd نزيف  

carbon dioxide sprain nosebleed 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     
 

6  صحي يضيع Z86   اكسج Z8يسار يم 
waste healthy oxygen right left 
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ه   نباتات حيوانات عاِلم 6 6kحديقه -مت  حلوى 
scientist animals plants park candy 

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            
 

 
      

وات  ذراع قدم  ساق ظهر خ�6
vegetables back leg foot arm 
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 و صابونه  جرح / يقطع زبده حريق / حرق
burn butter cut soap and 

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            
 

 
      

خدش - يخدش لكن  يم�r  قفازات  'صقه طبيه 
but scrape band-aid gloves walk 
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بارد -برد   يكح يغسل يؤلم / يجرح حار -حران    
hurt wash cough cold hot 

                                            

                                            

                                            

                                          

                                            

                                            

                                            
 

 
      

 كيكه أنف  أم سكر شنطه
bag sugar mom nose cake 
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 عسل  بسكويت كعك ُمحtَ  عظيم
great flap jacks cookies honey 

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       
 

 
      

 
 

 

 كبZk  قلق لذيذ  شاى شوفان
oats tea delicious worried big 
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 حزين جديد  سهل متحمس
excited easy new sad 

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       
 

 
 

      

 قمح خروف  أرض جبنه معزة
goat cheese land sheep wheat 
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 يعيد رسم  يدهن -يرسم  يعيد فعل يفعل
do redo paint repaint 

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       
 

يمسك -يصطاد يعيد قراءة  يقرأ يعيد كتابة يكتب  
write rewrite read reread catch 
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 بقرة  صياد جوافة ليمون
lemon guava fisherman cow 
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 ثعبان  ن	 حيوان صحراء
desert animal eagle snake 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   
 

    
 
 

 

  

 عنكبوت  سحلية جمل بجعة
pelican camel lizard spider 
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هريش  فرو تمساح ثعلب الفنك  
fennec fox crocodile fur feather 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     
 

    
 
 

 

  

ه منقار جناح  ضخم  ح	�
wing beak insect huge 
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 قبيح  يتحكم متعاون مخيف
scary helpful control ugly 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     
 

 صغZk   خطZk  لطيف هام
important cute dangerous small 
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؟)..ا'Kفقى( الطول كم كم الطول (الرأ|)..؟   كم الوزن...؟ 

How tall..? How long..? How heavy..? 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    
 

     
 
 

 

  

مفتوحه مناطق  ثدييات  ذكر أن��  
open areas female male mammals 
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ان Kkالسهوب يسافر ف 	شمال  ن 
mice travel steppe eagle north 

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       
 

K   سميك يخ	 / يفقد جميل 6dدا 
beautiful lose thick warm 
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ات  كيلو جرام يرفع حرارة �kسنتيم 
heat lift kilogram centimeters 

                                       

                                      

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       
 

( Zkممتاز -مثا�   مدهش أين..؟ ( للمكان) أيهما..؟ (للتخي  
Which..? Where..? amazing perfect 
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 م�بس  مKt بالضوضاء قوى أقدام مسطحة / مستويه
flat feet strong noisy clothes 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     
 

6  /خاص  يع7k  مدهش Zkلذيذ  مم 
surprising cross special delicious 
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  ي

 عشب  ماء عذب رمل سنام الجمل
hump sand fresh water grass 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                       

                                        

                                        
 

    
 
 

 

   

 خائف ُدب  بجعة مخلب حيوان قدم حيوان
paw claw pelican bear scared 
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  أسعد من أك7k من أصغر من

smaller than bigger than happier than 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    
 

  أ�ع من ألطف من اك�k من

more than nicer than faster than 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    
 

  



@               

26
 

 

 
  

 يهمس يصل
reach - reached whisper - whispered 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   
 

 
 
 

   

 يتناول / يمتلك يرى يصيح
shout - shouted see - saw have - had 
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ى  دبوس نحله طائر �kباز'ء(بسله) كم 
bird bee pin pear peas 

                                               

                                               

                                               

                                              

                                               

                                               

                                               
 

    
 
 

 

  

 قرون  حافر غزال الريم الك	
a fraction rhim gazelle hoof horns 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        
 

  



@               

28
 

 

    
 
 

 

  

6   يتعلم فراء حيوان فأر الخلد العارى Z8دولف 
naked mole rat coat learn dolphin 

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       
 

 
 
 

    

 يحمى يصاب بالمرض ينظر إ� مشهور
popular look for get ill protect 
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 جذور  تربة زراعية بذور ورقة شجر
Leaf seeds soil roots 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   
 

    
 
 

 

  

نبته -برعم   ثمار الطماطم  زهرة نباتات 
shoot plants flower tomato fruits 
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 داخل  عملية ا'نبات أوراق الشجر بلكونه 
balcony leaves germination process inside 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        
 

    
 
 

 

يروى -يسقى    يزرع - ينمو  يموت 

water - watered die - died grow - grew 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   
  



@               

31
 

 

    
 
 

 

 

  نبات الفول ورده حمراء يأ�b  يجد

find - found come rose bean plant 

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       
 

  
 
 

 

 

  ء الشمسضو   زهرة اللوتس زهرة عباد الشمس

sunflower lotus flower sunlight 
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قصب -جريد  تقال  شجرة الطرفاء شجرة الصمغ  7kشجرة ال  

reed acacia tamarisk orange tree 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     
 

    
 
 

 

  

ة زهرة اللؤلؤ Zkمطر  بيئة -موطن   نهر بح  

daisy lake river habitat rain 
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  فراشة  خنفساء الباذنجان ذرة

maize eggplant beetle butterfly 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    
 

 

    
 
 

 

 

  متسخ  حبوب اللقاح  مجهر (ميكروسكوب) حقيبه سفر

suitcase microscope pollen dirty 
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  هواء  ملوث يطفو يلصق

stick float polluted air 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     
 

 

    
 
 

 

 

  غاز  رياح خلية خفيف

light cell wind gas 
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  مزرعة  مليون  بليون جاف شقة

apartment dry a billion a million farm 

                                                

                                            

                                                

                                                

                                                

                                                
 

    
 
 

 

 

  'Kمطارمياه ا   ل�k  ضوضاء أرض

land noise liter rainwater 
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  يعمل  يسبح - يعوم  بجعة صعب

difficult swan swim work - worked 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     
 

  يعيش يحب يريد

want - wanted like - liked live - lived 
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ى يقرر �kيش 
decide - decided buy - bought 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        
 

 يكون يزرع يح�6 
bring - brought grow - grew is - was 
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يحة Z  يكنس شبشب ��
Kbمفتاح كهربا 

slice slippers sweep switch 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        
 

  مساعد / متعاون  يساعد / مساعدة حريص / حذر رعاية / يعت�6 

care careful help helpful 
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  مفيد  يستخدم زاهى ا'Kلوان لون

color colorful use useful 

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      
 

  التا�  أو'ً  جميل جمال

beauty beautiful first next 
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بعد اً    Zkيضع أخ  tأع  

after finally put above 

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       
 

    
 
 

 

 

دى 7kوجه -يواجه   سلة صندل نبات ال  

papyrus sandals basket face 
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  قرون  شجرة الكاكاو شتلة بذرة

seed seedling cocoa tree pods 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        
 

  مؤاحل الحياة  مرة أخرى يبدأ يسقط

drop begin again life stages 
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  جاف -يجفف   فرن قالب من  يشوي -يحمر  -  يحمص

roast bar of oven dry 
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 كهف  شقة سكنية حجرة نوم مطبخ
kitchen bedroom apartment cave 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     
 

    
 
 

 

  

ل 6 6kل عائم م 6 6kحجرة الطعام  خيمة م 
house houseboat tent dining room 
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 صخرة  بلكونة الحمام حجرة المعيشة
living room bathroom balcony rock 

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       
 

  بالخارج  بالداخل جميل / محبوب رائع

fantastic lovely inside outside 
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  مفضل  بهدوء غZk عادي شارع

street unusual quietly favourite 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                    

                                          

                                          

                                          

                                          
 

خى �kيجلس  ينتج ينظم يس  

relax organize produce sit 
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 مكتب  سوبر ماركت مستشفى  مدرسة
school hospital supermarket office 

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      
 

    
 
 

 

  

 مريض  كنبه مكتب بريد مركز تسوق
shopping mall post office couch sick 
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 يتعلم  قرية حديقة متحف
museum park village learn 

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         
 

    
 
 

 

  

 6d   عt خلف أمام
in front of behind on in 
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6   بجوار فوق تحت Z8ب 
under above next to between 

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       
 

    
 
 

 

  

ساراَ اتجه ي اتجه يميناَ  محل -متجر   ركن   
turn right turn left corner store 
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Z مستقيماً  �rه  محطة مكان ام Zkمدينة صغ 
Go straight place station town 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     
 

    
 
 

 

  

 رحلة سفارى  بازار  شاطئ نادى ريا�6 
sports club beach bazaar safari 
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 البحر ا'Kحمر  صورة ألعاب م�هى مطعم
restaurant rides photo The red sea 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     
 

    
 
 

 

  

 رسومات  رسم بيا6b  خريطة سائح
tourist map diagram drawings 
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ية اللغة الصينية 6 Zkقدم  طفل اللغة ا'نجل 
Chinese English child foot 

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      
 

    
 
 

 

  

ة سمكة مروحة Zkوات  شاحنة صغ  خ�6
fan fish van vegetables 
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  يقول يبتسم يتصل

call - called smile-smiled say - said 

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      
 

ينقذ -يوفر يصيح   يقفز 

shout - shouted save - saved jump - jumped 
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  يتحدث يقابل يسقط

fall - fell meet - met speak - spoke 

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      
 

يراجع -يفحص  عامل  كل أسبوع  عطوف -طيب  

worker check kind every week 
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 Kbسباك  عامل بناء ميكاني� كهربا 
electrician mechanic builder plumber 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     
 

    
 
 

 

يد سائق أتوبيس 7kجامع قمامة ساعى ال  

bus driver mail carrier garbage collector 
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 قوى  حنفية -صنبور  ماسورة حائط
wall pipe faucet strong 

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      
 

 كهرباء  أضواء خطZk  آمن
safe dangerous lights electricity 
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يوصل  - يسلم   يوصل  يخرج -يغادر  خطاب 
deliver letter leave connect 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     
 

  يصلح يغسل يستخدم

use - used brush - brushed fix - fixed 
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ق 7kفيشة  مقبس كهرباء صدمة كهربائية ظاهرة ال 
lightning electric shock socket plug 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     
 

  يتدرب -مارس ي يحافظ يأخذ بعيداً 

take away keep - kept practice 
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 وميض  مبتل عاصفة يحرق
burn storm wet flash 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                    

                                     

                                     
 

  نصيحة  بطريقةآمنة طبيعى سلك مكشوف

broken wire natural safely advice 
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يجرب -يحاول  يذاكر   يضيع 

study - studied try - tried waste - wasted 

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       
 

  يضع يلمس يتحكم

control - controlled touch - touched put - put 
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  مجتمع يعرف يصبح

become - became know - knew community 

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            
 

مساعدة -يساعد  مهارات ل   ورشة إص�حات  6 6kم  

skills help repair shop home 
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  يشعر  مهم مختلف ممل

boring different important feel 

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              
 

ات خطابات 6 Zkأدوات  قبعات  صعب مم  

letters advantages hard hats tools 
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اغى 7kيط القياس ِمَفك ال معلمة - معلم  مكعبات ��    
screwdriver tape measure blocks teacher 

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      
 

    
 
 

 

  

مريض -صبور  يجرب -تجربة    يحمل  صغZk الحجم 
patient experiment little carry 
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ح   راديو  طفل رضيع  فضو� شخص بالغ ي	�

explain adult curious baby radio 

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        
 

  طقس  ألم بالظهر عيوب مزايا

pros cons backache weather 
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  يح�6 / يجلب  تقرير كل شخص ثقيل

heavy everybody report bring 
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 الصيد  تعدين مزرعة طاقة
energy farming mining fishing 

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      
 

    
 
 

 

 

اقة الرياحمحطة ط طاقة ا'Kمواج   ف�ح  توربينات 

wave power wind farm turbines farmer 
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  السياحة  مرشد سياحى مهندس صياد سمك

fisherman engineer guide tourism 

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      
 

    
 
 

 

 

اتمعلوم التعليم   نحاس  نمعد  

education information metal copper 
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  حديد  فحم شبكات يعت�6 بـ

look after nets coal iron 

                                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     
 

    
 
 

 

 

  يطبخ - طباخ   ائحس مصنع جرار

tractor factory tourist cook 
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  اقتصاد  تاريخ مرتب أرض

ground salary history economy 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        
 

    
 
 

 

 

كومةح   زبون  يبيع فندق 

government hotel sell customer 
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  طريق  يحتاج ينظف اشارات المرور

traffic light clean need road 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          
 

يح يصل يقسم �kيس  

divide - divided arrive - arrived relax - relaxed 
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يفكر -يعتقد    يسوق - يقود  يدفع 

think - thought pay - paid drive - drove 

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           
 

ى �kيش  �bيقطع يأ  

buy - bought come - came cut down 
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ول -زيت  �kب   طاقة شمسية  يصيح غاز 

oil gas shout solar energy 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          
 

 

 
 
 

     

  موتور -محرك   كوكب ا'Kرض تلوث خشب

wood pollution Earth engine 
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72
 

 

  مندهش  مشكلة صوت الجد

grandpa sound problem surprised 

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  
 

  قرية  حار - حران   قديم ينظر إ�

look at old hot village 
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  يقول  يريد يغZk  يصلح

fix  change  want say - said 

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    
 

  يسمع يُعلم يرى

see - saw teach - taught hear - heard 
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  سيدات  مؤدب سؤال يجيب

answer question polite women 

                                                   

                                                   

                                         

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   
 

  بالغ  فقZk  غ�6  رجال

men rich poor adult 
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75
 

 

سناً أك7k  يرمى   أفضل  أصغر سناً  

throw older younger best 

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  
 

م قمامة �kيشجع  نصيحة يح  

litter respect advice encourage 
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